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Slovo ředitele školy 

 
Milí ţáci, 

 vidíte to, školní rok uplynul jako voda a my se na stránkách našeho 

školního časopisu setkáváme naposledy. Byl bych rád, kdyby kaţdému z Vás 

na uplynulých deset měsíců zůstala alespoň jedna pěkná vzpomínka. Určitě je 

na co vzpomínat. Výlety, ve kterých jste poznali zajímavá místa naší vlasti a 

svého nejbliţšího okolí, exkurze, škola v přírodě, devět školních projektů, to 

vše přineslo hodně záţitků. Naučili jste se spolupracovat, vzájemně si 

pomáhat, spoléhat se jeden na druhého. Bez pomoci svých nejbliţších nikdy 

nedosáhneme takových výsledků a úspěchů. Kaţdý máme své sny a přání, 

kterých chceme dosáhnout, své představy, za kterými kráčíme a které chceme 

uskutečnit. Bez pochopení, lásky a přátelství našich rodičů, kamarádů a 

spoluţáků je však nemůţeme naplnit. Často si bohuţel tuto skutečnost 

uvědomíme, aţ kdyţ je pozdě a nějaký nesmazatelný okamţik navţdy 

přehodnotí a změní naše ţivoty. Pak je uţ většinou pozdě chtít něco měnit, 

opravovat a vyčítat si. Vy jste ještě malí a moţná příliš nerozumíte, nebo 

nechápete smysl těchto vět. Ale určitě je jednou pochopíte. 

V uplynulých deseti měsících jste postupně zvládali všechny učební úkoly. 

Prvňáčci učinili velký krok na své cestě za poznáním. Naučili se číst. Otevřely 

se jim tak knihy, ve kterých budou  nacházet poznání, poučení a zábavu. 

Nejstarší ţáci snad v posledním roce školní docházky v naší škole trochu 

zmoudřeli a pochopili k jakým cílům a hodnotám jsme je celých pět let vedli. 

Budou se tím spíš  na nových školách, do kterých od září přejdou, určitě dobře 

chovat a dělat tak dobré jméno tochovické škole. Přeji jim hodně úspěchů a 

věřím, ţe se přijdou mezi nás podívat, popovídat si a pochlubit se se svými 

výsledky. 

Po celý školní rok jste se zapojovali do řady soutěţí. Šlo o soutěţ  

dopravní, sběrovou, výtvarnou  nebo recitační. V některých jste byli velmi 

úspěšní. Našim recitátorům ve Strţi u Dobříše se podařilo v květnu  

obsadit výborné druhé a třetí místo. Chválím Lucinku Ţáčkovou,  

Honzíka Sladovníka a Věrušku Konderlovou. Ve sběru hliníku jsme,  

v přepočtu odevzdaného mnoţství kovu na jednoho ţáka, získali mezi  

72 školami Středočeského a Jihočeského kraje skvělé 4. místo.  

V celoročním projektu Recyklohraní, jehoţ úkoly plnily hlavně děti  

navštěvující přírodovědný krouţek, jsme se  mezi 2 038 školami z celé  

republiky umístnili mezi dvaceti nejaktivnějšími a získali zlatý diplom.  

Do výsledků této soutěţe se zahrnovala i Vaše aktivita ve sběru  
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odpadových surovin, které jste po celý školní rok do školy donášeli.  

Výsledky školní soutěţe uvádíme na zadní straně Tochováčku, ale zde musím  

určitě jmenovat nejlepší sběrače, kterými jsou E. Krotká, M. Vršťalová  

a M. Uherková. Za celý rok se Vám podařilo odevzdat 2 737 kg papíru,  

155,6 kg hliníku, 3 752 kusů baterií a 176 kusů elektrospotřebičů. Tříděním  

odpadu pomáháte zlepšovat ţivotní prostředí svého okolí a vlastně cele naší  

Země. S blíţícím se koncem školního roku se všichni těšíme na  

prázdniny. Cestování a prázdniny patří k sobě jako káva s hrníčkem.  

Všichni se během dvou měsíců někam vypravíme, alespoň na malý výlet.  

Někdo na tábor, k babičce, k moři. Někdo dál, někdo blíţ, na tom vůbec  

nezáleţí. S cestováním je to zvláštní. Jeden cestuje jen známou ulicí, za dva  

rohy na náměstí nebo náves a zase zpátky. A co přitom objeví věcí! Jiný  

obletí zeměkouli, pošle pohlednici třeba z Austrálie, aby mu spoluţáci záviděli,  

a jinak si ničeho nevšimne. Umět cestovat znamená umět se dívat. Tak  

cestujte, dívejte se kolem sebe, vnímejte krásy světa a hlavně nezapomeňte na  

svoje zdraví. Uţijte si dnů volna dosytnosti a ať Vám přeje počasí. 

Prázdninovou pohodu přeji také všem zaměstnancům školy, kteří se celý 

školní rok starali o jeho zdárný průběh, organizovali a připravovali všechny 

činnosti, výlety, exkurze a projekty, bez kterých by uplynulých deset měsíců 

bylo jen nudným pobytem ve školních lavicích. 

 

Organizace školního roku 2009/2010 

 

I. třída  1. a 3. ročník třídní učitel  Mgr. Jiří Sladovník 

II. třída  2.  ročník třídní učitelka  Mgr.Zdeňka Zikmundová 

III. třída 4. a 5. ročník třídní učitelka  Pavla Léblová 

Ostatní vyučující: 

Renata Duchoňová, Miroslava Šounová, Mgr. Jana Vostrovská  

 
     Jiří Sladovník 

 

Dopravní výchova na dopravním hřišti v Příbrami – anketa  
   1. ročník 
V pátek jsme jeli na dopravní hřiště do Příbrami. Kdyţ jsme přijeli, tak nám 

pan Stoklasa povídal o dopravních předpisech a potom jsme šli jezdit na 

kolech.     Jan Sladovník 

 

Na dopravním hřišti jsou koleje, semafory, kruhové objezdy a parkoviště.

     Dominik Horčička 
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Já jsem jezdila na koloběţce, byly tam semafory a ţelezniční přejezd. 

Martina Vršťalová  

Kdyţ svítila červená, musel jsem zastavit. 

Tomáš Buzický 

Museli jsme tam dodrţovat pravidla. 

Vojtěch Kratochvíl 

Jezdila jsem na koloběţce a moc se mi to 

líbilo. 

Gabriela Sadílková 

 

Výlet s rodiči do Prachovských skal 
 V sobotu 4. 6. jsme jeli na 

školní výlet s rodiči. Navštívili jsme  

Radvánovice, kde bylo asi tak sto 

prolejzaček. Potom jsme se sešli u 

autobusu a jeli jsme do 

Prachovských skal. Museli jsme si 

koupit mapu. Bylo to tam krásné, ale 

hodně vysoko. Viděli jsme i 

horolezce. 

    

 Denisa Šimůnková 3. ročník 

 

 

Vystoupení dramatických souborů ve Strži 
 Dne 21. června jsme jeli do Strţe u Dobříše hrát pohádku. Představení 

začínalo v půl desáté. První hrála škola ze ZŠ Stará Huť. Hrála pohádku  

„Jak Jeník hledal štěstí“. Měli ji moc hezkou. Po pohádce následovala malá 

přestávka a pak jsme přišli na řadu my. 

Hráli jsme pohádku „O neposlušných 

princeznách“. Pohádka se nám také 

povedla. Potom jsme pomáhali uklízet 

kulisy. Nakonec jsme nastoupili do 

autobusu a jeli do Tochovic. Den se nám 

velmi vydařil. 

    

 Tereza Sladovníková 4. ročník 
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Školní výlet 
 V úterý jsme jeli na výlet do Hluboké nad Vltavou. Nejdříve byla 

v plánu dlouhá cesta. Po splnění prvního úkolu byl na řadě úkol druhý -  

 ZOO Ohrada. V ZOO jsme se nejdřív 

nasvačili a pak jsme šli na prohlídku 

klecí, terárií a výběhů. Při cestě ZOO 

jsme viděli: medvědy, vlky, vydry, 

plameňáky, kozy, koně, papoušky a jiná 

zvířata. Po této nádherné prohlídce nás 

čekal úkol tři. Návštěva zámku Hluboká. 

Prošli jsme patnácti místnostmi, např. 

zbrojnicí, knihovnou a dalšími. Celé to 

bylo velmi hezké, ale nejvíc asi ZOO! 

        Vojtěch Vestenický 5. ročník 

  

Činnost zájmových kroužků 
Kaţdou středu se těším na sportovní kroužek. 

Nejdříve se rozcvičíme, potom běháme, skáčeme 

a hrajeme různé míčové hry. Krouţek mám moc 

rád, protoţe rád sportuji. 

   David Mládek 5. ročník                    

Na dopravní kroužek jsem se přihlásila, 

protoţe jsem se chtěla naučit něco nového. Na 

tomto krouţku jsme často hráli různé hry, 

vyplňovali papíry s dopravní tematikou a dělali 

soutěţe. Kdyţ byl poslední krouţek, paní 

učitelka pro nás připravila speciální hry. Tenhle 

krouţek mě moc bavil. 

     Adéla Šedivá 5. ročník 

Na  kroužek němčiny chodím, protoţe bych chtěl umět německy a taky abych 

byl připraven do 6. třídy. Hrajeme různé hry a je i zábava. Na konci vţdycky 

dostaneme legrační diplomy. 

     Tomáš Brychta 5. ročník 

Na keramický kroužek  chodím velmi ráda, učíme se vyrábět z hlíny a 

glazovat. Za celý školní rok jsme vyrobili moc výrobků, které se mi líbily. 

Jeden z mých koníčků je kreslení, proto chodím i na výtvarný kroužek. 

     Lucie Maříková 5. ročník 
Vybral jsem si informatiku, protoţe mám rád počítače a chtěl jsem se  o nich 

naučit ještě více. Do krouţku chodím rád. 

     Marek Kačírek 5. ročník 
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Velmi ráda hraji divadlo, proto jsem se přihlásila na dramatický kroužek. 

     Lucie Maříková 5. ročník 
Moc mě baví přírodovědný kroužek, protoţe je zajímavý 

     Vojtěch Klozar 5. ročník 

Do zdravotnického  kroužku chodím proto, ţe znát první pomoc při úrazech 

se hodí. Učíme se  obvazovat hlavu, loket, stehno a ošetřit zlomeniny. Říkáme 

si, co bychom měli dělat, kdyţ má někdo zlomenou páteř. Pak poznáváme 

byliny. Já je umím všechny. 

     Kamila Jarošová 5. ročník 

 

Co mi dala tochovická škola – postřehy žáků 5. ročniku 
 Tochovická škola mi dala to, ţe jsem se tu naučila psát, počítat, číst a 

něco hezkého nakreslit. Líbila se mi tu tělocvična, naše třída a keramická 

dílna. Po škole se mi bude stýskat a určitě se přijdu podívat. 

      Lucie Ţáčková 

Na tuto školu jsem chodila opravdu ráda, je zkrátka super. Jenom mě 

mrzí, ţe je jen do páté a ne do deváté třídy. Líbí se mi, ţe tu hrajeme divadlo.

      Adéla Šedivá 

 Tochovická škola je úplně odlišná neţ škola v Praze. Pan ředitel 

s námi více spolupracuje, máme tu třídy po dvou ročníkách (kromě prvňáčků). 

V Tochovicích i vystupujeme – Vánoční besídka, Masopust, vystoupení 

v Domově důchodců. V Tochovicích jsme více zapojeni do obce.Myslím si, ţe 

tochovická škola je docela fajn, aţ na ty domácí úkoly!!! 

      Jana Buňatová 

Co mě letos ve škole zaujalo? 
 Tento rok mě ve škole zaujalo to, ţe jsme měli hodně představení, 

výletů a školních projektů: Čertovská škola, Chráníme svůj ţivot, Voda 

vypráví a další. Nejvíc se mi z celého školního roku líbilo, jak jsme hráli 

pohádku „O dvanácti měsíčkách“ a úplně nejvíc škola v přírodě. Ale celý rok 

byl krásný!!! 

      Míša Uherková 3. ročník 

 
  

 

 

 

 

 
      M. Hlavínová 2. ročník 
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Sběr papíru, baterií, hliníku a elektrospotřebičů 

 

Celkové množství nasbíraného sběru 

 

Papír   2 737    kg 

Hliník      155,6 kg 

Baterie   3 752    ks 

Elektro      176    ks 

 

 

 

 

Jméno 

  

KVĚTEN ČERVEN VÝSLEDKY 

Pap Al Ba El Pap Al Ba El Body Pořadí 

kg g ks ks kg g ks ks   

1. ročník   

Buzický         951 17. 

Horčička         181 30. 

Kratochvíl V.         18 35. – 36. 

Průcha  305 23 7 12 405 9 1 1 413 14. 

Sladovník 35 1015 2  80 117 1  2 174 5. 

Šafář             

Švejnoha  1260 18     1740   329 24. 

Kačurová  70      35   228 28. 

Karasová 5 1350     26  20  1 888 10. 

Konderlová R. 7          977 16. 

Sadílková 22,5 330 10    52 200 6  1 656 12. 

Vršťalová 9 1610     3 1700  8 4 410 2. 

2. ročník 

Jaroš           179 31. 

Barcuchová    12       12 37. 

Kratochvíl D.           18 35. – 36. 

Bejčková        120   123 32. 

Hlavínová  50         106 33. 

Klozarová       8 540   748 20. 

Krotká 74,5 320   1  82 10050 47 2 9 030 1. 



8 

Jméno 

  

KVĚTEN ČERVEN VÝSLEDKY 

Pap Al Ba El Pap Al Ba El Body Pořadí 

kg g ks ks kg g ks ks   

3. ročník   

Brychtová      4    580 22. 

Lakomá          47 34. 

Šimůnková  430 6       1 956 8. – 9. 

Šprunglové 9     10    938 18. 

Štefanová          0 38. 

Uherková M. 101 50 279     65 1 2 848 3. 

Vestenická     6 38 3090 9 2 2 055 6. 

4. ročník   

Konderlová 7           735 21. 

Sladovníková 35 1015     80 118 2 1  1 956 8. - 9. 

5. ročník 

Brychta       4      255 27. 

Kačírek  500 67    35    535 23. 

Klozar       8 710   886 19. 

Mládek           2 236 4. 

Vestenický       38 3090 9 2 2 045 7. 

Buňatová           280 26. 

Chocholová 28          1 033 15. 

Jarošová  1160         185 29. 

Maříková  103   138    1 663 11. 

Šedivá 50 1100 18    45 3000   1 546 13. 

Ţáčková      2600   290 25. 

 

 

 

 

 
 


